„Будите савршени као што је савршен
Отац ваш небески“(Мат. 5, 48).
Драга браћо и сестре,
Драги пријатељи,
Кад се човек пробуди из свог сна којим спава у иловачи тела свог, и духовно погледа, онда осети
да су материја и материјалне стварности око њега утолико стварне, реалне, уколико их његов дух
сазнаје као такве. У самој ствари, цео свој видљиви живот, живот у времену и простору, човек
заснива на невидљивостима, тј. на души, на њеним мислима, на њеној савести. У свету видљивих
стварности и збивања човек се оријентише својом мишљу; њоме све мери и процењује, њоме која
је и за њега самога невидљива. Утолико је онда природније и логичније да се њоме – душом
оријентише и у свету духовних стварности и духовних вредности, које су нематеријалне и
невидљиве као и она сама. „Каква је корист човеку ако сав свет добије, а души својој науди? Или
какав ће откуп дати човек за душу своју?“(Мат. 16, 26). Другим речима: у видљивом свету нема
вредности која је равна вредности душе људске, она више вреди него сви светови скупа. Зато је
човек најчудесније и најсавршеније биће, у којем се непрекидно врши тајанствено преливање
видљивог у невидљиво и невидљивог у видљиво, као и преливање природног у натприродно и
натприродног у природно. Откуда духу људском та моћ и сила? Отуда, што је он сам оваплоћење
лика Божјег, јер је саздан по лику Божјем.
Уместо да боголикошћу душе прожме сав свој емпиријски живот, човек је одвојио дух свој од
свега Божјег у себи и отиснуо се кроз тајанства овога света без Бога, тј. без свог природног
путовође. У суштини, пад се човеков састојао у томе што је напустио Бога и Божје и свео себе на
чисту материју. Првом побуном против Бога, човек је донекле успео да истера Бога из себе и да
остане при чистој човечности, при чистом хуманизму. Страшно је рећи, наставља Св. Јустин
Ђелијски, али – хуманизам је у ствари основно зло, првобитно зло човеково. Кроз све своје
хуманистичке носталгије човек у ствари вапије за Богочовеком. Отуда је појава Богочовека Христа
у овоме свету била природна, логична и неопходна.

-2Човек је саздан као потенцијално богочовечанско биће, чији је задатак био да, вођено боголиком
душом, себе у свему прилагоди Богу – идеално сједини себе са Богом и живи у његовим
божанским, бескрајним савршенствима. На ту потребу богочежњивог бића човековог Господ
одговара: „Будите савршени као што је савршен Отац ваш небески“(Мат. 5, 48). Овом
заповешћу, а и речима „будите свети, као што сам и ја свет“(I Пет. 1, 16) Господ нас подсећа
шта је смисао и циљ нашег живота. Господ наш, који је Љубав, говори нам „без мене не можете
ништа учинити“(Јн. 15, 5). Ове речи нам откривају нашу потпуну немоћ без Њега. Из тог разлога
смо позвани на подвиг и молитву ради задобијања Благодати Божје и спасоносних дарова
његових: „иштите...тражите...куцајте и отвориће вам се“(Мат. 7, 7). У нашем односу са
Творцем, молитва има највеће достојанство међу врлинама. Праведни и богомудри Оци наши
држали су молитву и безусловно је препоручивали. У том духу и Св. апостол Павле каже:
„молите се непрестано“(I Сол. 5, 17). Молитва је један од чудесних путева, који продужује
човека и који човеку открива да је он биће присутно у овоме свету, али биће које је по својој
природи створено да стреми Вечноме. То значи да нам молитва открива прави људски лик и
спасава човека од подчовека и нечовека. Поред личне молитве, треба се обраћати благодатној и
молитвеној помоћи Цркве и свештеника, јер Св. Писмо и на то упућује (Јак. 5, 14). Уз то не
заборављати редовно учествовање на заједничкој – саборној молитви у светом храму, што су
чинили апостоли и сви свети (Д. ап. 1, 14; 12, 12), јер и то је воља Божја (Мат. 18, 20).
Најважније – централно богослужење Цркве јесте Св. Литургија која приказује читаву драму
Христовог живота од Његовог рођења до Његовог вазнесења на небо, а такође се на њој, под
видом хлеба и вина, приноси Богу тајанствена жртва Тела и Крви Господа Исуса Христа којом се
ми причешћујемо, ради нашег освећења и сједињења са Христом. Кроз евхаристијско сједињење
са Богом, на најсавршенији начин се испуњавамо љубављу према Богу и ближњима у молитви за
спасење света и сваког човека. Литургијски живот - Свето Причешће не постоји ван заједнице –
Цркве Христове. О браћо моја, угледајте се на ревност Христову према светињи дома Божјег (Јов.
2. 17), на ревност апостола и светих отаца Цркве наше православне. Постаните ревносни за
спасење ваше више него што ђаво ревнује даноноћно за пропаст вашу.
Апелујемо на све вас да поред активног учешћа на богослужењима и материјално - годишњим
добровољним прилогом - парохијалом, а према досадашњем обрасцу и вашим могућностима
помогнете своју Цркву и њену мисију.
Молећи се да благослов Божји буде на свима вама, срдачно вас поздрављамо.
У име управе ЦО и парохије у Базелу ваш парох

Базел, о Педесетници 2017. год.

протојереј Милутин Николић

ПС
Часови веронауке: Базел, у Ст. Албан храму сваке прве и треће недеље у месецу после Св. Литургије, као
и у Нидергесгену сваке друге и четврте недеље у месецу после вечерњег богослужења, осим за време
школских одмора.
Пробе хора – црквеног појања: Базел, у Ст. Албан храму средом од 19.00 до 21.00 ч. За сва ближа
обавештења можете се обратити канцеларији Црквене општине на те. 061 - 272 08 68.
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